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Beste meneer/mevrouw,  
 

Op 31 maart 2022 heeft u ons de concept Jaarrekening 2021, de concept Begroting 2023 en 
de Begrotingswijziging 2022 toegezonden. U vraagt de raad vóór 2 juni een zienswijze in te 
dienen. Dit is helaas niet mogelijk. De raadsvergadering waarin over deze stukken 
besluitvorming zal plaatsvinden is op 16 juni 2022. Wij dienen dan ook een voorlopige 
zienswijze in. 
 
Voorlopige zienswijze jaarrekening 2021 
Wij stemmen in met de concept jaarrekening 2021 van de GGD Gelderland-Zuid, waaronder 
het toevoegen van het positief resultaat van € 149.000,- aan de algemene reserve van de 
GGD. 
 
Voorlopige zienswijze concept begroting 2023 GGD Gelderland-Zuid  
Wij stemmen in met de begroting 2023 van de GGD Gelderland-Zuid  
met uitzondering van: 

1. Veilig Thuis 

Wij zijn niet akkoord met het uitgangspunt om voor de begroting 2023 uit te gaan van de 
begroting van 2022 als het gaat om de meldingen Veilig Thuis. Het lijkt ons 
aannemelijker om uit te gaan van 2021, net zoals op andere onderdelen ook het geval is. 
Wij gaan dan ook niet akkoord met de uitzetting van middelen. 

2. Overhead: inkoopfunctie 
Op het onderdeel inkoopfunctie hebben we behoefte aan een extra onderbouwing. Hoe 
is de GGD tot dit bedrag gekomen? We hebben al fors geïnvesteerd in een extra 
concern controller. Daarnaast vragen wij u te onderzoeken of deze kosten (of een deel 
ervan) niet via de algemene reserves kan worden opgevangen. 

3. Informatiegestuurd werken 
Wij willen benadrukken dat we informatiegestuurd werken een belangrijke 
doorontwikkeling vinden. Alleen gaan wij vooralsnog niet akkoord met het structureel 
opnemen van deze kosten in de begroting tot er duidelijkheid is over resultaten. Er heeft 
namelijk nog geen evaluatie plaatsgevonden met de gemeenten. Wij zijn van mening dat 
de kosten over 2023 nogmaals incidenteel worden betaald en dat we in Q1 van 2023 
evalueren wat de meerwaarde is. 
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Prenataal huisbezoek 
Wij zijn akkoord met de stijging van de lasten met betrekking tot het Prenataal 
huisbezoek, maar maken hierbij wel de kanttekening dat het aantal huisbezoeken 
beperkt moet blijven tot een maximum van de middelen die wij als gemeente van het Rijk 
krijgen. Mocht meer nodig zijn, dan hebben we hier graag overleg over. 
 
Voorlopige zienswijze Begrotingswijziging 2022 GGD Gelderland-Zuid 
Wij stemmen in met de Begrotingswijziging 2022 GGD Gelderland-Zuid. 
 
Zo snel mogelijk nadat de raad in haar vergadering van 16 juni een besluit heeft 
genomen, zullen wij u de definitieve zienswijze toezenden. 
 
Vragen? 
Dan kunt u contact opnemen met Judith Mangel, senior beleidsadviseur Samenleving en 
Regisseur GGD. Zij is bereikbaar op 06-53966800 of via de mail op 
imanqel@westmaasenwaal.nl 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
P.G. (Perry) Arissen 
gemeentesecretaris 

 
 

V.M. (Vincent) van Neerbos 
burgemeester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


